
קישון בבית־המעצר הניצוץ״ .דרו
 בשלווה, שלו חייו את חי רב עצמי
לזולתו." להפריע מבלי

חסרי־ הם לילדים. קשה הציפיה
הגיב־ של לאורכה מתרוצצים מנוחה,

אוכ מנמנמים, מטפסים, ושוב שוב עה,
ושותים. לים

 בטיבעיות מקבלים הם הקשיים את
 הזו הקלחת תוף אל חייהם, אלה גמורה.
 רגילים, חיים חיו לא מעולם נולדו,

ילדותיים.
 10 מזה הניצוץ בדרך חברה לציפי,

כש ).11( מיכל אחת, בת יש שנים,
 בפארק־קנדה, מיכל של כיתתה ביקרה
לט להצטרף לבתה להתיר ציפי סירבה

 על שהוקם באתר תבקרי לא ״את יול.
 ערביים!" כפרים שלושה של חורבות
אמרה.

 במאהל לבקר ילדי־הכיתה וכשנסעו
״ה מהטיול. מיכל נעדרה שוב בדווי,

 קופים או מוסיאוני מוצג אינם בדווים
 רוצה את ובתמים באמת אם בגן־חיות.
 שם נבלה למאהל, אותך אקח להכירם,

 להתוודע תוכלי וכך ארוכים, ימים
 אחר,״ אדם מכיר שאדם כפי אליהם
ציפי. אמרה

 חלק שהם האלה, הקשיים למרות
הד־ ילרי כל של מחייהם בלתי־נפרד

 רותי: אומרת להוריה, והגעגועים ץ,1צ
הד־ לררך כחברה אצטרף ״כשאגדל

 פועלים באמת שהם מאמינה אני ץ.1צ
 צודקת חברה ולמען השלום למען

ושוויונית!"
י ! נ נ י א  ״

,,מצטער! _
 החיפוש נכנסים. 1.30 שעה ^

 את בודקת שוטרת שיטחי. קצר,
 את מרימה בארנק, מחטטת הנשים,

הגוף. על חפוזה יד מעבירה החולצה,
 הדס שהביאה הסבונים שלושת את

 ״כשתקום רותי: להכניס. מתירים אין .
 שי־ את ישנו מיד דמוקרטית, מדינה

 לאבא להכניס אוכל ואז טות־המעצר,
סבונים." המון שלי

 איך ראינו ״כבר מגחך. אדיב אודי
 הבולשביקים בתי־הסוהר השתנו וכמה

הצאר." של אלה לעומת
 היא הטובה. הפיה היא להב הדס
 מפו־ ,עיתונים וליעקב לאסף הביאה

 ושלוש בה, לנגן מיטיב שאסף חית־פה,
בנזוה־תיר־ ומיכל רוני שרקמו תמונות

 תמונה של העתק היא מהן אחת צה.
צב קשת מיזרח־ירושלמי: אמן שצייר
תמו סורגי־כלא. מבין מבצבצת עונית

 במאבק שמצוי למי רבת־משמעות נה
לזרים. דבר אומרת אינה הפלסטיני,
לק לרקום, מרבות העצורות הנשים

 מפעם בני־החבורה. מספרים — רוא
 קרה כר בסוהרות. נתקלות הן לפעם

 נלסון של תמונה תאן קיר על כשתלו
התמונה. את הסירו הסוהרות מנדלה.
הפני בחצר ממתינים ויעקב אסף

 לבוש משופם, כאחיו, גבוה אסף, מית.
ובמיכנסי־ג׳ינס. משובצת בחולצה

צי אומרת טוב,״ כה נראה לא ״מעולם ״
 באימונית לבוש קפיצי, דק, יעקב, פי.

 את בהתלהבות מחבק מחייך, כחולה,
הילדים. שלושת
כירו גרים ורותי, יונתן ילדיו, שני
 כעת רוני. אמם, עם בדרך־כלל שלים,

בהם. המטפלת היא הדס
 מיכל של בנותיה וענת, אפרת

 גדלו יעקב, של חברתו־לחיים שוורץ,
אבי היו? כאילו למאסר, עד במחיצתו,

הם.
 ״מה אסף. של ידו את לוחץ אודי

עוגה ״בסדר," שואל. הוא שלומך?" *

 אסף אישור?" ״קיבלת נבוך. בחיוך אסף
 אתה ״ואיך בחיוב. משיב ואודי שואל,

 קצרות, השאלות אודי. שואל מרגיש?"
 זאת, ובכל רגש. כל נטולות יבשות,
נרגש. אודי כי לראות אפשר

 שלהם: סדר־היום את מתאר אסף
 הוא רק מוחלט. בבידוד היו בתחילה

 להיפגש עליהם נאסר קטן. בחדר ויעקב
 כך האחרים. האסירים עם לשוחח או

כו נוטפי־זיעה, בקיץ. חודשיים. במשך
מנותקים. עסים,
הו מישפטם תחילת לפני אחד יום
 בתא יושבים מלבדם רגיל. לתא עברו

בכ שנעצרו ערביים, עצירים ארבעה
הפגנות. בעיקבות הסביבה פרי

בספ החל הכל. לקרוא. מרבים הם
 בספרי־ וכלה אקטואלית־פוליטית רות

 ופרקים ערבית לומדים הם בלשים.
 רצים מתעמלים, מרכס, של מספריו

 מרבים המעצר, תאי שבין הקטנה בחצר
לחשוב. לשוחח,
מח של בשמץ לא אף פעם, ״ואף

 שבה הדרך על מצטער אינני שבה,
הח את רואה ״אני אסף. אומר בחרתי,"

 מוכרח מישהו כזירת־איגרוף. בארץ יים
 על נמנה ואני ולהילחם. פנימה להיכנס

ולר בצד לשבת יכול אינני הלוחמים.
 הצער, ולמרבה עושים. אחרים איך אות
 האנשים רוב לעשות, מוכן אינו איש

 בשביל רק להילחם מוכנים חומרניים,
 כמו להיות יכול לא אני שונה, אני כסף,

כולם.
עד לי הוכיחו הבחירות ״תוצאות

הוריה למען בהפגנה בן־אםרת(באמצע) רותי
סבונים לאבא תכניס דמוקרטית, במדינה

אומ רבים אסף, יודע, <אתה אודי:
מקובל אש״ף עם שמשא־ומתן רים

מ

הדם
שבני־המישפחה

 ומישהו קשה, המצב כי צודק. אני כמה
השפיות." למען להילחם צריך

 גילגולו
אידגון של

 אין כי לאסף לאמר מנסה ודי̂ 
 ולוא כבר, כה מחיר לשלם צורך

 ביותר, הצודקת המילחמה למען גם
 נלהב, הוא מקשיב. אינו אסף אולם
 מה כל לדחוס רוצה במהירות, מדבר

הביקור. של השעה מחצית אל שאפשר

מחד״ש אכזבה
 חד״ש של התעמולה תשדירי את משבחים שרבים בעוד

 חד״ש מהתשדירים. הניצוץ" ״דרך חבר* מאוכזבים בטלוויזיה,
 תשדיריה אולם הצביעו, למענה דשימתם, היא רק״ח) של (החזית

אומרים. הם עלובים, היו
 על נלחמים ואנשים ילדים, רוצחים הכבושים ״כשבששחים

 המשוחח ערבי ילד חד״ש הראתה עצמאית, מדינה למען חייהם
 מתאר לא זה שולי. מגוחך, זה ממנו. שנלקח עפיפון על בדראמתיות

להב. הדס אומרת שם!" קורה שבאמת מה את
 את והאכזריות, החומרה בכל שתראה, ציפיתי מרק״ח ״דווקא

בשטחים!" שמתחולל מה

וה דאז) ממק״י(המאוחדת צעירים בעה
 מצפן התפלג 1970ב־ מצפן. את קימו

אוונ היה מהם אחד אירגונים. לשלושה
 אינטלקטואלים, של קטנה קבוצה גרד,

למ ומסודרת עיקבית בהמתנה שרגלו
 התפלגה אחר־כך שנים שש הפכה.

 אוונגרד, חברי ואדיב, בן־אפרת אוונגרד,
לט הפילוג: סיבת הניצוץ. את הקימו
 מתוך לא לנבוט חייבת המהפכה ענתם

 מקרב אלא היהודי, מעמר־הפועלים
הערבים.

 עיתונם, את ייסדו אחר־כך קצר זמן
 שבימי־השיא דו־שבועון, הניצוץ, דרך
בער עותקים 1500 של לתפוצה הגיע

 הצטרפו 1986ב־ בעברית. 800ו־ בית
 רק״ח, עומדת שבמרכזה החזית לחד״ש,
מק״י. שוב לעצמה וקראה שחזרה
הק הקבוצה את לעטוף ניסיון כל
 והרפתקנות סודיות של במעטה טנה

 אגשים רובם ומגוחך. יומרני נראה
 למשל: ציפי, מרובעים. כמעט פשוטים,
בע אי־שם מנהלת־חשבונות. גרושה,

 בתופעות נתקלה חיילת, כשהיתה ברה,
 בתוספת זה, ערבים. כלפי אלימות של
 אותה הביאו שמאליות, שנטיותיו בית
הניצוץ. אל

הא־ ,באסיפותיהם השתתפה תחילה
)38 בעמוד (המשך

להב
לבקר יבואו לא

מקו תופעה היה עיתונכם גם עליהם,
 זה — זר סוכן עם פגישה אולם בלת.

השמאלנים!״ את גם מקומם
החו דבר עשינו לא ״שטויות! אסף:

אח רבים השמאל. של מהקונסנזוס רג
 אנשי עם נפגשו ואחרינו, לפנינו רים,

מגו האשמה עלינו תלה השב״כ אש״ף.
 העיתון את לסגור שיוכל כדי חכת,
האינ בגלל תאוצה לתפוס שהחל שלנו

תיפאדה."
 זה ״בגלל השיחה. את קוטעת הדס

לב יבואו שבני־מישפחתו מתנגדת אני
מתחי הם ״מיד אומרת. היא אותו,״ קר

להתווכח.״ לים
הא במבקרים מוקף בן־אפרת יעקב

עי בו תולים וציפי שקד פטר, חרים.
ממנ כאחד נחשב הוא מעריצות. ניים
 חוש־הומור, בעל אהוד, הקבוצה, היגי

שנון.
חברים. קומץ מונה הניצוץ* קבוצת

 בורדים. הנלהבים פעיליה עשרות. כמה
מק״י. של נינתה קטנה, קבוצה זוהי

אר־ סולקו 1962ב־ תולדותיה: ואלה
 שהר השחון שם שר כך הקח״ה *
 ה־ קסה 1ושסביב בסחחרח, לרן ציא

 (.ר׳ ,איסקרה׳ הבולשביקית: שסללה
צ!ץי).

לאה אשתו, אדיב(עם אודי
פוליטי אסף של אישי, שלו המעשה


